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Fazer acontecer: a urgência é agora!

Dizem que a democracia é generosa, mas o mercado e a natureza não. Aposta-
mos na democracia, mas o chamado mercado foi implacável com o movimento 
sindical, aprovando uma lei que mudou mais de 70 anos de organização. 

O movimento sindical tem atuado pontualmente contra os ataques que volta e 
meia ameaçam sua existência. Ficou claro neste período de reformas que nos 
faltou apoio efetivo da população, que sempre foi beneficiária de nossas lutas e 
conquistas. Mas, alguém pode nos perguntar: e agora? Passou o tempo de de-
monizarmos a reforma e o momento é o de buscar caminhos que cada vez mais 
envolvam os trabalhadores e a sociedade. Claro, não devemos abrir mão de 
lutar pelos direitos em todas as instâncias, mas não podemos ficar paralisados. 
Proteger o presente é importante, mas temos que agir para o futuro. É preciso 
entender o porquê e em que ambiente se deu a reforma. 

Garantir na justiça entendimento diverso sobre a Lei não muda o ambiente 
em que ela se deu. Uma das causas que criaram o ambiente para aprovação da 
reforma é a radical mudança na forma das empresas organizarem o trabalho e 
que vai impactar em muito a forma de organização sindical. Continuando do 
jeito que está, podemos comprometer o movimento. 

É hora de reflexão e entender que o mundo mu-
dou, as pessoas mudaram e o trabalho mudou. 
Precisamos nos ajustar a uma nova fase de de-
senvolvimento do capital no século XXI, que frag-
mentou e esvaziou fábricas, globalizou a produ-
ção, trabalha nas nuvens, isolam os trabalhadores, 
quebra a solidariedade em que se baseia a ação 
sindical. Mudanças sempre existiram, mas agora o 
que difere é a velocidade em que acontece. Hoje 
usamos mala com rodinha que nos facilita a vida, 
mas em nenhum momento pensamos no carrega-
dor de malas. 

As novas tecnologias agem assim, ou seja, nos traz facilidade e conforto, mas 
temos que perceber as mudanças que elas acarretam. Temos um problema 
a pensar: os sindicatos representam a terça parte dos trabalhadores, ou seja, 
somente aqueles que trabalham e com carteira assinada. Se representamos a 
minoria, como ter apoio da maioria? As últimas pesquisas indicam aumento de 
pessoas ocupadas e menor índice para emprego, ou seja, formal. Isto mostra 
um amplo campo de atuação para representação por parte dos sindicatos que 
são os trabalhadores informais. Temos uma tarefa complexa que é a de definir 
que sindicalismo queremos e como seremos organizados e financiados. Esta 
deve ser a tarefa da COnASCOn. 

Parafraseando Paulo Coelho, imaginemos uma nova história para o sindicalis-
mo e acreditemos nela!

Boa leitura

Moacyr Pereira
Presidente da COnASCOn
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Aprovada em julho de 2017 sob o discurso de moderniza-
ção das relações de trabalho, a Reforma Trabalhista entrou 
no seu sétimo mês de vigência com muitos pontos frágeis, 
incertezas e incongruências que vão precisar de decisão do 
Superior Tribunal Federal, já são mais de vinte ADIs. 

Esse foi o cenário das discussões durante o Seminário Regio-
nal Sul da COnASCOn - Confederação nacional dos Tra-
balhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio 
e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes, realizado 
entre os dia 9 e 11 de maio, em Foz do Iguaçu. O evento 
contou com a presença de dirigentes, assessores sindicais, 
convidados e advogados dos estados do Paraná, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, além  de representantes dos sindi-
catos patronais. 

Participaram da abertura do evento Ricardo Patah, presiden-
te da União Geral dos Trabalhadores, Paulo Rossi, recém 
empossado como Secretário do Trabalho e Relações com a 
Comunidade do Paraná, Paulo Roberto da Silva, presidente 
da UGT Minas Gerais, Sandro Mizael dos Santos, Secretário 
de Finanças da FEnASCOn,  Ricardo Ortolan, presidente 
do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Rio 
Grande do Sul e Avelino Lombardi, presidente do Sindicato 

seminário reGionaL sUL 
traZ deBate de aLto 

níVeL soBre a reForma 
traBaLhista e concLama 

traBaLhadores Para a LUta

das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Santa 
Catarina.

Durante o evento, foram discutidos temas como custeio sin-
dical, negociado sobre o legislado, acesso à justiça e comba-
te às práticas antissindicais. Dentre os palestrantes, estavam 
Rogério Uzun Fleischmann Procurador do MPT-RS, Luiz 
Fernando Busnardo, chefe da Seção de Relações do Tra-
balho - MTE-PR,  Ana Maria Maximiliano, Procuradora do 
Município de Curitiba, Gláucio Araújo de Oliveira Procura-
dor-Chefe do MPT-PR,  Cássio Colombo Filho, Desembar-
gador do TRT - 9, André Passos, Advogado e Presidente da 
Comissão de Direito Sindical da OAB - PR, Cid Cordeiro - 
Economista,  Alberto Emiliano de Oliveira neto, Procurador 
do MTP - PR e vice-presidente do COnALIS e Aramis de 
Souza Silveira, Desembargador do TRT-9.

Segundo Moacyr Pereira, presidente da COnASCOn,  o 
alerta foi dado, precisamos nos mexer e reagir, quem vai 
moldar essa Reforma Trabalhista são os próprios trabalha-
dores, através de seus sindicatos. “Temos que viabilizar as 
condições para fortalecer a negociação coletiva e fortalecer o 
negociado sobre o legislado. Chega de esperar por milagres!
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Todas as transformações sofridas pela legislação trabalhista 
no Brasil são fruto do grande Lobby feito por empresas mul-
tinacionais que querem enfraquecer o movimento sindical 
brasileiro e fragilizar as relações de trabalho. Segundo Vir-
ginia Marie Coughlin, representante do SEIU - SERVICE 
EMPLOYEES InTERnATIOnAL UnIOn, os EUA já 
passaram por isso, desmonte de direitos e uma grave crise 
sindical que reduziu o número de trabalhadores filiados a 
sindicatos. “As coisas não melhoraram, a luta é diária, não 
temos “uma CLT”, para nos ajudar”, afirmou. 

Os problemas dos trabalhadores envolvem questões imigra-
tórias, condições de trabalho e moradia. Precisamos nos unir 
para enfrentarmos juntos esse desafio global, as grandes em-
presas mundiais já estão se instalando no Brasil e as coisas 
podem piorar. Enfatizou. 

Para Manasses Oliveira, Tesoureiro da Conascon e presi-
dente da FEACOnSPAR a visão internacional do mundo do 
trabalho apresentada pelo SEIU contribui diretamente para 
que busquemos, dentro da nossa realidade, o fortalecimento 
de um sindicalismo cada vez mais voltado à cidadania. 

SOLIDARIEDADE SINDICAL INTERNACIONAL 
PARA FORTALECER O SINDICATO CIDADÃO

1- Dr. Alberto E. de Oliveira Neto - Procurador do MPT-PR
2 - Dr. Aramis de Souza Silveira - Desembargador do TRT-9
3 - Dr. André Passos - Presidente da Comissão de direito Sindical da OAB-PR
4 - Dr. Cassio Colombo Filho - Desembargador do TRT-9
5 - Dr. Glaucio Araújo de Oliveira - Procurador Chefe do MPT-PR
6 - Dr. Rogério Uzun Fleischamann - Procurador do MPT - RS
7 - Dra. Ana Maria Maximiliano - Procuradora do Município de Curitiba
8 - Henrique Fermiano  - Diretor de Organização Sindical CONASCON
9 - Luiz Fernando Busnardo - Chefe da Seção de Relações de Trabalho do MTE-PR
10 - Maria Donizete Teixeira - Diretora de Formação e Qualificação CONASCON
11 - Paulo Roberto da Silva - Presidente da FETHEMG
12 - Rogério Almeida - Benefício Social
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AO FINAL DO SEmINáRIO
OS PARTICIPANTES 

ASSumEm O 
COmPROmISSO DE 
DAR CONTINuIDADE 
A REALIzAçÃO DE 
EvENTOS, COmO 

O REALIzADO, Em 
TODAS AS REgIõES 

REPRESENTATIvAS DA 
CONASCON, mANTENDO 

A CONFEDERAçÃO 
COmO REPRESENTANTE 

POLíTICA Em DEFESA 
DA CATEgORIA E DOS 

TRAbALhADORES.

CARTA DE FOZ 
DO IGUAÇU

Durante a apresentação dos cenários estaduais, as pautas patronais foram um dos 
destaques. Antes mesmo de receber a pauta dos trabalhadores, os sindicatos patro-
nais enviaram suas pautas aos sindicatos na tentativa de realizar as adequações da 
lei 13.467/2017. Segundo Henrique Fermiano da Silva, secretário de organização 
sindical da Conascon e presidente do Sindilimp Caxias dos Sul foi necessária a 
discussão de mérito, mas com muita luta foi possível construir uma norma coletiva 
protetiva para o trabalhadores da região. 

Segundo neucir Paskoski, Secretário Geral da Conascon e presidente da FEVASC 
– Federação dos Vigilantes, Empregados de Empresas de Segurança, Vigilância, 
Prestadoras de Serviços, Asseio e Conservação e de Transporte de Valores do Esta-
do de Santa Catarina, a pauta patronal atrasou e dificultou toda negociação. “nas 
negociações salariais as empresas catarinenses, a todo custo, queriam implantar o 
trabalho intermitente, o qual, conseguimos regrar com a nova CCT,  para somente 
ser permitido em eventos como shows, exposições, etc. Também queriam retirar 
da jornada 12X36 o intervalo de 1 hora para reduzir para 30 mim o qual não acei-
tamos”.

no Paraná, segundo Manasses Oliveira, presidente da FEACOnSPAR - Federação 
dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Paraná as convenções 
coletivas foram adaptadas e negociadas, não foram retirados direitos da categoria e 
houve aumento real nos salários.

no Rio de Janeiro e em Minas Gerais a tônica foi a mesma, muita briga para man-
ter direitos e conquistar ganhos salariais.  “Estamos passando por um processo den-
so e precisamos nos manter firmes”, afirmou Antonio Carlos da Silva, presidente do 
Sindicato dos Empregados de empresas de Asseio e Conservação do Município do 
Rio de Janeiro. Para Paulo Roberto da Silva, presidente do Sindicato dos Emprega-
dos em Edifícios e Condomínios, Empresas de Prestação de Serviços em Asseio, 
Conservação, Higienização, Desinsetização, Portaria, Vigia e dos Cabineiros de 
Belo Horizonte é preciso fortalecer a negociações coletivas, só assim manteremos 
os sindicatos e os trabalhadores fortes.

CAmPANhAS SALARIAIS DA REgIÃO SuL

Manasses Oliveira, presidente da FEACONSPAR.

Dirceu de Quadros Saraiva, presidente da FEEAC.

Neucir Paskoski, presidente da FEVASC
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Reforma Trabalhista – os participan-
tes reiteram sua posição contrária a 
reforma trabalhista-sindical feita sem 
a participação dos trabalhadores e das 
entidades que os representam, ou seja, 
sem escutar os principais interessados 
e atingidos por ela. Para tanto a CO-
nASCOn continuará construindo 
todas as ações legais necessárias e 
possíveis
 
É consenso que devemos continuar 
buscando alternativas de sustentação 
da atividade sindical, em todos os seus 
níveis, como única forma de resistên-
cia ao ataque neoliberal que tem como 
objetivo reduzir direitos e enfraquecer 
as entidades representativas dos traba-
lhadores
 
Combater as formas de trabalho dis-
farçadas de pessoa jurídica, a chamada 
“pejotização”, nas relações de emprego 
que se caracterizam claramente por 
um vínculo entre empregado e empre-
gador.
 
Manter a publicação do Panorama 
Econômico do Setor de Asseio e Con-
servação editado pelo Instituto de Al-
tos Estudos da UGT, como um traba-
lho permanente de análise prospectiva 
e de acompanhamento de tendências 
de desenvolvimento tecnológico e seu 
impacto no setor de serviços e parti-
cularmente do Asseio e Conservação;
 
Reivindicar a participação sindical e 
dos trabalhadores nos planos de re-
organização empresarial, naquilo que 

afete tanto o trabalhador em sua per-
manência na empresa como em seus 
direitos, conforme prevê o item VI do 
artigo 611- A da lei 13.467 de 2017;
 
Incentivar a formação de Acordos de 
Trabalho Global realizado com sindi-
catos e federações sindicais interna-
cionais a exemplo da UnI Américas, 
seguir as Convenções, Recomenda-
ções e as Resoluções da OIT – Orga-
nização Internacional do Trabalho ;
 
Sobre a reforma na previdência, a CO-
nASCOn vai construir, junto com os 
trabalhadores, uma proposta alterna-
tiva, reconhecendo que a previdência 
atual não atende aos trabalhadores, 
mas a proposta do governo, se aprova-
da, piora a situação atual
 
Com relação a previdência também 
é necessário que o governo apresen-
te um orçamento transparente para a 
sociedade e que seja criado um Con-
selho nacional da Seguridade Social 
com a participação do Governo, dos 
trabalhadores, empregadores, aposen-
tados e pensionistas para gerir a Previ-
dência e a Seguridade Social.
 
Que a COnASCOn encaminhe uma 
ação no sentido de propor uma Lei 
para que seja incluído, na grade curri-
cular da educação, o tema ODS como 
obrigatório, desde o ensino básico até 
o universitário;
 
Que seja incentivada a valorização da 
mulher trabalhadora e toda diversida-

de de gênero e raça através de cam-
panhas de filiação voltadas para este 
grupo como forma de empoderar sua 
presença na organização sindical
 
Face a 4ª Revolução Industrial que se 
avizinha e com ela a drástica redução 
do número de postos de trabalho, a 
COnASCOn propõe a regulamen-
tação do inciso XXVII do artigo 7º da 
Constituição Federal, através da cria-
ção de Lei para financiar a qualifica-
ção e requalificação do trabalhador.
 
Considerando que as modificações 
introduzidas pela Lei 13.467 /2017 
(Reforma trabalhista) exigem, para 
seu entendimento e implantação, uma 
maior compreensão por parte dos tra-
balhadores e trabalhadoras e também 
uma maior interação empregado, em-
pregador e Sindicato, a COnASCOn 
vai propor ao Ministério do Trabalho 
a edição de uma portaria que oriente 
as empresas a darem ciência aos em-
pregados, no ato de sua contratação, 
de todos os seus direitos e obrigações 
contidos nas normas Coletivas e legis-
lação trabalhista vigente;
 
Reconhecendo que toda legislação 
aprovada foi fruto do enfraqueci-
mento da representação política dos 
trabalhadores no congresso nacional 
conclamamos todos os nossos filiados 
a intensificarem sua participação polí-
tica na próxima eleição, participando 
ativamente nas campanhas dos can-
didatos compromissados com a classe 
trabalhadora.
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APóS EmPERRAR NA DISCuSSÃO DO ITEm quE TRATA SObRE A AbRANgêNCIA, A COmISSÃO 
ENTRA Em CONSENSO E AvANçA NA CONSTRuçÃO DA NORmA REguLAmENTADORA.

Desde 2010, representantes de traba-
lhadores da limpeza urbana almejam 
uma norma Regulamentadora (nR) 
para nivelar todo o trabalho do setor no 
Brasil. Após assertivas entre os atores 
envolvidos, uma comissão tripartite, 
composta por representantes do pa-
tronal, laboral e governo, se instaurou 
em Brasília para discutir as possibili-
dades e o conteúdo do documento. A 
primeira reunião, que ocorreu em abril 
deste ano, emperrou na discussão da 
representatividade da norma que, se-
gundo a bancada dos trabalhadores era 
essencial para a categoria. Durante o 
segundo encontro, realizado nos dias 
28 e 29 de junho buscou-se o consen-
so, para dar a norma um alcance justo, 
em todas as suas variações.

norma reGULamentadora 
esBarra na rePresentatiVidade 
da cateGoria, mas texto aVança

Após muita negociação a comis-
são determinou a seguinte repre-
sentatividade:

· coleta, transporte e transbordo de 
resíduos sólidos urbanos e resíduos 
de serviços de saúde até a destinação 
final;
· varrição e lavagem de feiras, vias e 
logradouros públicos;
· capina, roçagem e poda de árvores;
· manutenção de áreas verdes;
· raspagem e pintura de meio-fio;
· limpeza e conservação de mobiliário 
urbano, monumentos, túneis, pontes 
e viadutos;
· triagem e manejo de resíduos sólidos 
urbanos recicláveis;
· limpeza de praias;

· pontos de recebimento de resíduos 
sólidos urbanos; e
· disposição final.

Segundo João Capana, coordenador 
da bancada dos trabalhadores, foi ne-
cessária muita discussão para se che-
gar a essa representatividade. nesse 
longo processo precisamos ceder em 
alguns pontos para ganhar em outros. 
nossa preocupação é garantir uma se-
gurança mínima, pois hoje não temos 
nada onde nos basear. Um passo de 
cada vez, mas com muita responsabili-
dade, afirmou.

Para Ariovaldo Caodaglio, consultor 
do Sindicato nacional das Empresa 
em Limpeza Urbana (SELURB) e in-
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REsGUARDO DO 
TRAbAlhADOR E 

sEGURAnÇA jURíDICA 
DAs EmpREsAs

na avaliação de técnicos que representam os trabalhadores, a 
norma Regulamentadora traz benefícios para todas as partes envol-
vidas, empregados e empregadores. “Trabalhadores terão condições 
melhores de trabalho e ficarão resguardados. A segurança jurídica 
para empresas também será maior, com regras mais estabelecidas 

que ajudam na defesa de todos os interessados, em ações na justiça 
ou acordos coletivos”, analisa Henrique Silva, diretor sindical da 
COnASCOn e membro da bancada dos trabalhadores do GTT.

“O fato destes trabalhadores não terem uma nR que trate especifi-
camente desta categoria acarreta uma série de problemas para toda 
a sociedade”, avalia Washington Santos, o Maradona, coordenador 

da bancada dos trabalhadores na Comissão Tripartite Paritária 
Permanente (CTPP) que discute o tema. Maradona alega que os 

prejuízos causados por um acidente afetam uma função importante 
de zeladoria e organização do município. “Além do ponto principal, 
que é a melhoria da qualidade de vida desse trabalhador, a norma 

reduz acidentes que tiram de circulação profissionais com um papel 
importante socialmente. E se considerarmos que as informações 
que temos hoje não são precisas, o número de acidentes pode ser 
até quatro vezes maior do que nos é apresentado. Precisamos ur-
gentemente regulamentar os procedimentos da categoria”, alerta.

Capana avalia que diferentemente da reunião realizada em abril, o 
encontro realizado nos dias 28 e 29 em Brasília foram extremamen-
te produtivos. A expectativa é que tenhamos um texto consolidado 
ainda este ano. A próxima reunião está prevista para acontecer em 

São Paulo, no mês de agosto, na sede da FUnDACEnTRO.

tegrante do GTT, a norma deve existir 
e os anexos são imprescindíveis, mas 
as empresas do setor precisam de re-
gras objetivas, para não sofrerem com 
interpretações equivocadas de fisca-
lizações posteriores. “nós não somos 
contra a norma Regulamentadora, 
muito pelo contrário. Acreditamos 
que ela é necessária, mas o texto deixa 
vários pontos soltos, dando margem à 
subjetividade do agente fiscalizador. 
Isso gera insegurança para as empre-
sas”, coloca.
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SIEMACO CURITIBA 
- Condomínio Residencial Life 
- Empresa Intersept

SIEMACO CURITIBA 
- Controladores de acesso 
Hospital Vitória

SIEMACO CURITIBA - Empresa 
Ecosysten,  coleta vegetal de São José 
dos Pinhais 

SIEMACO CURITIBA 
- Empresa TGSService 
- Panpharma

SIEMACO CURITIBA 
- Aterro do Caximba 
- Empresa CavoSIEMACO CURITIBA 

- Consorcio Urbana - limpeza publica 
de Sao Jose dos Pinhais

SIEMACO CURITIBA 
- Empresa Orbenk - UFPR

SIEMACO FOZ DO IGUAÇU 
- Trabalhadores em Asseio e Conservação

SIEMACO FRAnCISCO 
BELTRÃO 
- Banco do brasil francisco beltrão, 
planservice

SIEMACO FRAnCISCO 
BELTRÃO 
- Justiça do Trabalho 
Empresa SETTA

SIEMACO FRAnCISCO BELTRÃO 
- Regional de Saude - PROGRESSO

SIEMACO FRAnCISCO 
BELTRÃO 
- Tabalhadores em Asseio e 
conservação Banco CAIXA

SIEMACO FRAnCISCO BELTRÃO 
- Trabalhadores em Asseio e Conservação

SIEMACO CURITIBA 
- Trabalhador em Asseio e 
Conservação

SIEMACO CURITIBA 
- Trabalhadoras em Asseio e Conservação 

SIEMACO CURITIBA 
- Trabalhadoras em Asseio e Conservação

SIEMACO LOnDRInA 
- Trabalhadores em Asseio e Conservação 
- Hospital Tecno norte 

SIEMACO LOnDRInA 
- Trabalhadores em Asseio e Conservação 
- Hospital Tecno norte 

SIEMACO LOnDRInA 
- Trabalhadores em Asseio e 
Conservação Maternidade Costa 
Oeste

SIEMACO PIRACICABA  
- Presidente Renata de Cássia

SIEMACO PIRACICABA  
- Trabalhadores em Asseio e Conservação

SIEMACO LOnDRInA 
- Trabalhadores em Asseio 
e Conservação 
- Barreiras Rodoviárias

SIEMACO LOnDRInA 
- Trabalhadores em Asseio e Conservação 
- Empresa Poliserv SEnAI

SIEMACO LOnDRInA 
- Trabalhadores em Asseio e Conservação 
- Empresa Verzani Sandrini 

SIEMACO LOnDRInA 
- Trabalhadores em Asseio e Conservação 
- Empresa Verzani Sandrini 

dia de jUstiça 
Para os 
traBaLhadores 
em LimPeZa e 
seGUrança

MOBILIZAÇÃO NACIONAL
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SIEMACO CURITIBA 
- Equipe Higi Serv Associação 
Viking Cidade Industrial

SIEMACO CURITIBA 
- Equipe Sabiá Ecológico Araucária  
- Limpeza pública de Araucária 

SIEMACO CURITIBA 
- Hospital Vitoria 
- Ecolimp

SIEMACO CURITIBA 
- Justica Militar da Uniao 
- Empresa EDEn Servicos

SIEMACO CURITIBA 
- SESI - SEnAI 
- Sao Jose dos Pinhais

SIEMACO CURITIBA 
- Subsede do Siemaco em 
Pinhais

SIEMACO CURITIBA 
- Universidade Federal do PR  
- Empresa Orbenk

SIEMACO FRAnCISCO BELTRÃO 
- Unioeste Tecnolimp

SIEMACO POnTA GROSSA 
- Equipe sindical

SIEMACO POnTA GROSSA 
- Trabalhadores em Asseio e Conservação  Justiça 
do Trabalho 
- GSM Serviços

SIEMACO POnTA GROSSA 
- Trabalhadores em Limpeza 
Urbana

SIEMACO SÃO PAULO 
- Trabalhadores em asseio e conservação 
- Empresa Verzani Sandrini

SIEMACO SÃO PAULO 
- Trabalhadores em asseio e 
conservação da Paineiras 

SIEMACO SÃO PAULO 
- Trabalhadores em Asseio e 
Conservação 

SIEMACO SÃO PAULO 
- Trabalhadores em asseio e conservação 
da Paineiras 

SIEMACO SÃO PAULO 
- Trabalhadores em Asseio e 
Conservação Banco do Brasil

SIEMACO SÃO PAULO  
- Trabalhadores em asseio e conservação 
da Paineiras 

SIEMACO SÃO PAULO 
- Trabalhadores em Asseio e 
Conservação

SIEMACO SÃO PAULO 
- Trabalhadores em Limpeza 
Pública GRSA

Sindicato SInTEAC 
- Juiz de Fora - Minas Gerais

SIEMACO 
SÃO PAULO 
- Trabalhadores em Asseio 
e Conservação da Area da 
Saúde

SIEMACO SÃO PAULO 
- Trabalhadores em asseio e conservação 
da Empresa Medeiros

SIEMACO SÃO PAULO 
- Trabalhadores da ECOURBIS LESTE 
Fiscais e Lideres

SIEMACO SÃO PAULO 
- Trabalhadores da ECOURBIS 
LESTE UTRSS 
- Manutenção, coleta e operacional

SIEMACO SÃO PAULO 
- Trabalhadores da ECOURBIS LESTE UTRSS 
- Manutenção

SIEMACO SÃO PAULO 
- Trabalhadores da ECOURBIS LESTE UTRSS 
- Servs. Hospitalares 
- Inclusive os companheiros VIGILAnTES

SIEMACO SÃO PAULO 
- Trabalhadores da Limpeza Urbana de 
São Paulo LOGA

SIEMACO SÃO PAULO 
- Trabalhadores em Asseio e Conservação 
da Empresa Tejofran

SIEMACO POnTA GROSSA 
- Trabalhadores em Asseio e 
Conservação Fórum 
- Planservice Terceirização

SIEMACO POnTA GROSSA 
- Trabalhadores em Limpeza Urbana  
- Equipe Varrição

SIEMACO POnTA GROSSA 
- Trabalhadores em Limpeza Urbana (2)
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Uni américas discUte 
noVas estratéGias Para 

o continente

INTERNACIONAL
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num mundo com empresas cada vez mais globalizadas, os 
sindicatos também devem se organizar globalmente. Esse foi 
o tom da Reunião do Conselho Diretivo da UnI Américas, 
realizada em abril, na cidade de Montevidéu, Uruguai. no 
local, dirigentes sindicais representando o continente ame-
ricano analisaram a atual situação política e econômica da 
região. A Confederação nacional dos Trabalhadores em Em-
presas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação, 
Limpeza Urbana e Áreas Verdes (COnASCOn) participou 
da reunião, com a presença dos diretores José Moacyr Perei-
ra, Roberto Alves da Silva, Amauri Silva Alves e João Gerôni-
mo Filho para discutir a categoria no Brasil.

 As discussões trazidas para a pauta alertaram para o fato as 
empresas globais entrarem nos países latinos com muita ra-
pidez, influenciando as decisões políticas regionais. “O poder 
econômico vem com um ponto de vista europeu e diferente, 
que está começando a dar impacto no movimento sindical 
brasileiro. Empresas estrangeiras querem mais flexibilidade 
nas relações de trabalho”, analisa Joe Simões, Diretor de 
Campanhas para América Latina do SEIU - Service Em-
ployees International Union.

“Por causa dessas ameaças é que o sindicalismo precisa se 
unir internacionalmente, traçando estratégias em conjunto 
para frear essas perdas de direitos. Se analisarmos o Brasil e 
países vizinhos, como Chile e Argentina, as reformas Traba-
lhista e Previdenciária entraram na pauta de discussões na 
mesma época, mostrando que as multinacionais agiram em 
bloco na América Latina”, alega Moacyr Pereira, presidente 
da COnASCOn.

 Segundo Moacyr, a reunião da UnI Américas é uma opor-
tunidade de interação e troca de experiências, para que se 
entenda quais os melhores passos que o sindicalismo deve 
seguir globalmente. “Para termos uma ideia, a formação de lí-
deres e os trabalhos de base conjuntos com a SEIU no Brasil 
renderam um aumento nas filiações em vários sindicatos nos 
últimos dois anos, um bom exemplo dessas atitudes de união 
global sindical”, destaca.

muDANçAS NO mERCADO DE TRAbALhO, 
AçõES CONjuNTAS ENTRE SINDICATOS 
DE DIFERENTES PAíSES E O LObby 
INTERNACIONAL NAS RELAçõES 
TRAbALhISTAS FORAm OS PRINCIPAIS 
PONTOS DEbATIDOS NA REuNIÃO, quE 
OCORREu Em mONTEvIDéu, uRuguAI.

As empresas internacionais de terceirização no setor de as-
seio e conservação estão chegando no Brasil, comprando 
concorrentes e impondo suas regras, na avaliação dos partici-
pantes da Reunião do Conselho Diretivo da UnI Américas. 
“Mais um ponto de atenção para nós, que precisamos estar 
preparados juridicamente e alinhados, num único discurso 
entre todos os sindicatos, para que o nosso posicionamento 
seja mais robusto contra essas tentativas. Precisamos amar-
rar bem acordos coletivos para evitar mais ataques aos direi-
tos trabalhistas”, coloca Moacyr.

ASSEIO E CONSERvAçÃO NA mIRA
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ALERTA CONTRA A PRECARIzAçÃO 
DAS RELAçõES DE TRAbALhO Em 
TODO O muNDO.

PARCERIAS INTERNACIONAIS AjuDAm 
NO AumENTO DA SINDICALIzAçÃO

Christy Hoffman foi eleita como nova secretária-geral da 
UnI Global Union durante V Congresso Mundial em Liver-
pool realizado de 17 a 20 de junho.
Sua eleição foi apoiada por unanimidade por entidade filia-
das e amplamente apoiado pelo movimento sindical global. 
 
A nova Secretária Geral da UnI vem da base. Aos 20 anos 
atuava como liderança sindical no setor de trabalho, assu-
mindo comissões de segurança e liderando movimentos gre-
vistas nos setores onde trabalhou. Como dirigente da UnI 
Global Union liderou as principais negociações para cons-
trução de Acordos Marco Global, que garantiram mais digni-
dade a milhares de trabalhadores em diversas regiões.
 
 “Temos de enfrentar nossos maiores desafios como uma 
frente unida. nenhum trabalhador solitário, nenhum sindi-
cato, e nenhum país pode virar o jogo em um mundo com 
corporações multinacionais estabelecendo as regras do 
jogo.”, afirmou Hoffman.

O Congresso mundial da UnI reuniu mais de 2.500 dirigen-
tes sindicais de todas as regiões do mundo. A preocupação 
com a conjuntura internacional e a política de precarização 
do trabalho foram o pano de fundo das discussões. Para Mar-
cia Adão, diretora de relações internacionais da COnAS-
COn estamos em um momento de mudanças e para nos 
mantermos fortes nessa jornada precisamos de inovação sin-
dical para o futuro do mundo trabalho, uma economia global 
sustentável e parcerias para um mundo de paz.

O SEIU - Service Employees International Union desenvol-
ve suas ações com foco na proteção e melhoria da qualidade 
de vida do trabalhador em todo o mundo, sem considerar 
fronteiras. O sindicalismo no Paraná é exemplo positivo de 
como o projeto do SEIU, na América Latina, pode fazer a 
diferença. Em pouco mais de dois anos de trabalhos inicia-
dos com o diretor Joe Simões e assumidos em 2018 pela 
companheira Virginia Marie Coughlin registramos um cres-
cimento de 30% no número de filiados no estado. Indiferen-
te das diferenças regionais, juntos com a presidente Mary 
Kay acreditamos na união como a principal ferramenta de 
transformação social.

 conGresso em LiVerPooL eLeGe 
christy hoFFman como secretária 

GeraL da Uni GLoBaL Union

INTERNACIONAL
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FOCO NAS CAmPANhAS 
muNDIAIS PARA 
FORTALECImENTO DOS 
SINDICATOS
Durante o Congresso foram premiadas as 
iniciativas que colaboraram para um sindi-
calismo forte e atuante na defesa dos tra-
balhadores. Dentre as entidades premiadas 
estava o SIEMACO-SP, entidade do gru-
po de asseio e conservação, filiada a CO-
nASCOn. O sindicato ganhou o prêmio 
“Quebrando Barreiras” em reconhecimento 
ao trabalho realizado em prol da dos traba-
lhadores, que mesmo em tempos de cam-
panhas antissindicais no Brasil, duplicou o 
número de filiados nos últimos dois anos.

Delegação do Paraná: Manasses Oliveira da Silva - FEACONSPAR/FACOP, Paulo Cesar Rossi - FENASCON, João Gerônimo Filho - SIEMACO CURITIBA, 
Raul de Araújo Santos - FEACONSPAR/FACOP, Wilson Leite de Morais - SIEMACO LONDRINA, Maria Donizeti Teixeira Alves - SIEMACO PONTA 
GROSSA, Alfani Alves - SIEMACO PONTA GROSSA e Jose Collete - SIEMACO LONDRINA.

Marcia Adão - Diretora de Relações Internacionais da CONASCON, 
Paulo Rossi - Secretario do Trabalho e Relações com a Comunidade, 
Roberto Nolasco - Assessor Técnico da UGT 
e Ricardo Patah - Presidente da UGT.

Diretoria do SEIU - Service Employees International Union recebe delegação 
brasileira.

João Capana, Coordenador do Projeto de Sindicalização do 
SIEMACO-SP e Moacyr Pereira, Presidente da CONASCON, 
durante discurso em premiação.
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Como se sabe a Lei 13.467, de 13 
de julho de 2017, conhecida como 
“Reforma Trabalhista”, com vigência 
desde o dia 11 de novembro de 2017, 
alterou diversos dispositivos da Conso-
lidação das Leis do Trabalho, tanto no 
que tange ao direito individual, quanto 
ao direito coletivo, e ainda questões 
processuais.

no tocante ao direito coletivo, uma 
alteração bastante polêmica, refere-
se a revogação do §1º do art. 477 da 
CLT, o qual estabelecia a obrigatorie-
dade da assistência do sindicato ou do 
Ministério do Trabalho, na rescisão do 
contrato de trabalho, firmado por em-
pregado com mais de 1 (um) ano de 
serviço.

Diante disso, nenhuma rescisão con-
tratual, independentemente do perío-
do de duração do vínculo empregatí-
cio, estará mais sujeita a homologação 
como requisito de validade.

Contudo, é notório que essa alteração 
na legislação prejudica, substancial-
mente, o trabalhador, uma vez que a 
assistência sindical na rescisão con-
tratual tem por objetivo orientar e es-
clarecer o empregado e empregador 
acerca do cumprimento da lei, bem 
como zelar pelo efetivo pagamento das 
parcelas rescisórias.

Por: Zilmara David de Alencar: Advogada, pós-graduanda em direito sindical  
pelo IESB, mestranda em ciência jurídicas pela Universidade Autónoma de Lisboa,
sócia proprietária da Zilmara Alencar Consultoria e Advogados Associados, especializada 
na área de Direito Coletivo do Trabalho, Secretária-Geral, no Brasil, da Associação 
IberoAmericana de Juristas de Direito do Trabalho e Seguridade Social Dr. Guillermo 
Cabanellas, Consultora jurídica do Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar — DIAP, Ex-Secretária de Relações do Trabalho e Emprego  
e ex-Coordenadora-Geral de Registro Sindical do Ministério do Trabalho.

nesse sentido, nas palavras do nobre 
Ministro do Tribunal Superior do Tra-
balho, Maurício Godinho Delgado: 
O art. 477 da CLT, em seu novo for-
mato jurídico, simplifica, de um lado, 
o procedimento rescisório.

Mas, lamentavelmente, realiza tal sim-
plificação no sentido contrário ao inte-
resse de uma das partes contratuais, o 
empregado.

Isso porque, de outro lado, a nova re-
gra elimina a assistência sindical e/ou 
administrativa para os trabalhadores 
relativamente ao ato de formalização 
da ruptura do contrato de trabalho, 
diminuindo, sem dúvida, uma impor-
tante garantia trabalhista.

Com a aparente singela desburocra-
tização promovida, a nova Lei afasta 
cada vez mais o sindicato profissional 
de seus representados, além de impe-
dir que a entidade associativa conheça 
mais de perto a decisiva dinâmica de 
terminação dos contratos de trabalho 
ocorrida nos diversos estabelecimen-
tos empresariais de sua base territorial. 

Assim, a rescisão do contrato de traba-
lho, quando feita com a efetiva assis-
tência do sindicato e com a adequada 
conferência das verbas trabalhistas 
devidas e pagas ao trabalhador, tinha 

o condão de diminuir o número de 
ajuizamentos de ações, uma vez que a 
maioria dessas ações se dá em razão 
de pagamentos equivocados das ver-
bas rescisórias.

Desta forma, é notório que o trabalha-
dor passa a ficar vulnerável no momen-
to da rescisão contratual, pois assinará 
um termo de quitação sem nenhuma 
assistência, sem nenhuma aferição da 
existência de vício de consentimento 
ou de equívoco dos cálculos.

Para tanto, a fim de evitar esse tipo de 
situação e trazer maior segurança ao 
trabalhador, o sindicato, utilizando-se 
do dever conferido pela Constituição 
Federal, de defender os direitos cole-
tivos e individuais de suas categorias 
representadas, poderá inserir cláusula 
no instrumento coletivo, obrigando a 
assistência sindical no momento da 
rescisão contratual, com base no art. 
611-A da CLT, introduzido pela Lei 
13.467/2017.

Além disso, o referido tema não consta 
do rol previsto no art. 611-B da CLT, 
que trata sobre a constituição de ob-
jetos ilícitos de convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho.

PreVisão da assistÊncia 
sindicaL na rescisão do 

contrato de traBaLho em 
norma coLetiVa
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E mais, a lei da reforma trabalhista 
enalteceu a importância dos instru-
mentos coletivos ao estabelecer que 
suas disposições prevalecem sobre a 
lei, que, inclusive, já tinham sua força 
reconhecida pela Constituição Fede-
ral (art. 7º, XXVI, CF/88).

Destaca-se, que a lei da reforma tra-
balhista garantiu somente o mínimo 
de direitos aos trabalhadores, caben-
do as entidades sindicais assegurarem 
mais direitos através dos instrumentos 
coletivos de trabalho, devendo assim 
prevalecer o princípio da norma mais 
favorável, constitucionalizado pelo 
caput do art. 7º da Constituição Fede-
ral de 1988.

nesse contexto, verifica-se a possibi-
lidade das entidades sindicais retoma-
rem a obrigatoriedade da assistência 
sindical no momento da rescisão do 
contrato de trabalho por meio de ins-
trumentos coletivos, podendo, inclu-
sive, prever os procedimentos dessa 
assistência.

nesse sentido foi o despacho pro-
ferido pela Superintendência Re-
gional do Trabalho do Estado de 
Goiás em resposta ao processo  

nº 46208.012694/2017-59, no qual 
se consubstanciou que as entidades 
sindicais podem estipular em negocia-
ções coletivas que a homologação da 
rescisão será realizada pelo sindicato: 
Frise-se mais uma vez que a rescisão 
homologatória não vai ser mais obriga-
tória pela reforma trabalhista a partir 
de 11 de novembro. Isso não significa 
por sua vez, conforme já exposto que 
as partes não possam, eventualmen-
te, estipular em negociações coletivas 
que será homologada a rescisão pelo 
sindicato mesmo assim. Seria uma 
forma a mais (um “plus”) de conferir 
se tudo está sendo corretamente pago, 
isso porque boa parte das reclamações 
trabalhistas hoje decorrem de verbas 
rescisórias pagas de forma errada. 

Portanto, considerando a prevalên-
cia sobre a lei que foi concedida aos 
instrumentos coletivos por meio do 
art. 611-A da CLT e considerando a 
importância do tema, uma vez prevista 
em convenção coletiva de trabalho ou 
acordo coletivo de trabalho, a obriga-
toriedade da assistência sindical na 
rescisão do contrato de trabalho, inde-
pendentemente do tempo de serviço, 
e o seu consequente procedimento 
devem ser respeitados, sob pena de 

haver retiradas de direitos trabalhistas 
e enfraquecimento da organização sin-
dical laboral. 

Contudo, apesar das normas coletivas 
possuírem força de lei, não se sabe 
como será feita a sua operacionaliza-
ção pelo Agente Operador (Caixa Eco-
nômica Federal), uma vez que a partir 
da vigência da Lei 13.467/2017 para 
requerer o benefício do seguro-de-
semprego e a movimentação da con-
ta vinculada no FGTS, basta a mera 
anotação da extinção do contrato na 
CTPS com a comunicação aos órgãos 
competentes, conforme determina o 
§10 do art. 477 da CLT.

Desta forma, é imprescindível a cria-
ção de procedimentos para o efeti-
vo cumprimento da norma coletiva, 
quando esta prever a obrigatoriedade 
da assistência sindical na rescisão do 
contrato de trabalho.

Diante desse cenário, necessário a 
mobilização das entidades sindicais 
para que os trabalhadores conheçam 
as suas convenções ou acordos cole-
tivos de trabalho, e assim, requeiram 
a presença do respectivo sindicato no 
momento da rescisão do seu contrato 
de trabalho.  
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“sem sindicato, não há democracia”, 
Uma camPanha naci onaL 
PeLa VaLoriZação sindicaL

CONASCON TRAz PARA 
A POPuLAçÃO DISCuSSÃO 
SObRE SuA PRóPRIA 
REPRESENTATIvIDADE 
E O PAPEL DO 
SINDICALISmO NO DIA 
A DIA DA SOCIEDADE.

“Sem sindicato, não há democracia”. 
Com esse slogan, a Confederação 
nacional dos Trabalhadores em Em-
presas de Prestação de Serviços de As-
seio e Conservação, Limpeza Urbana 
e Áreas Verdes (COnASCOn) inicia 
sua campanha de valorização sindical 
pelo país, que pretende enaltecer o tra-
balho de base e de defesa dos direitos 
trabalhistas, com ações publicitárias 
espalhadas por várias cidades. Para os 
idealizadores do projeto, a ideia é ins-
tigar a população na discussão sobre a 
sua própria representatividade, já que 
o sindicato é a única instituição, fora 
do eixo dos três poderes, com força le-
gal para defender a classe trabalhadora 
no Brasil.  

“O nosso propósito é de trazer as ori-
gens do sindicalismo de volta à tona 
e valorizar o trabalho das instituições 
de defesa dos direitos trabalhistas. E 
também é de combate à campanhas 
de setores patronais que desestimu-
lam a filiação e demonizam os sindica-
tos”, avalia Moacyr Pereira, presidente 
da COnASCOn.

Moacyr coloca que o impacto do sin-
dicato é na sociedade como um todo, 
não apenas na classe representada. 
“Temos um papel social, somos a voz 

de toda população que não é detento-
ra dos meios de produção e, sozinha, 
não consegue reivindicar direitos. His-
toricamente temos um efeito multi-
plicador e influenciados nas decisões 
políticas, como na criação da Consti-
tuição de 88 e na defesa das Diretas 
Já”, completa.

Para André Luiz dos Santos, Analista 
Político do Departamento Intersindi-
cal de Assessoria Parlamentar (DIAP), 
o sindicato faz parte do tripé da demo-
cracia, junto com os partidos políticos e 
uma imprensa livre. “É uma associação 
que representa esse anseio coletivo. A 
democracia ficaria capenga, sem essa 
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“sem sindicato, não há democracia”, 
Uma camPanha naci onaL 
PeLa VaLoriZação sindicaL

pUblICIDADE E 
COnsCIEnTIZAÇãO

Entre os pontos centrais da 
campanha, estão peças publici-
tárias que incentivam a discus-
são sobre o cumprimento das 

regras estabelecidas em acordos 
coletivos, a fiscalização dos 

valores salariais recebidos na 
homologação do trabalhador e 
na cobrança de direitos dentro 

das empresas.  

“Queremos que o trabalhador 
se pergunte, questione e 

reflita. Afinal, é para ele que 
trabalhamos. Estamos entrando 
numa nova fase do sindicalis-
mo brasileiro, de desafios, e 
precisamos estar preparados 
de todas as formas”, finaliza 

Moacyr Pereira.

representatividade. Por isso, acho essa 
campanha uma excelente iniciativa, 
fundamental”, explica.

Sobre a campanha, o especialista do 
DIAP reforça a necessidade desse tipo 
de ação. “não conheço outro sindicato 
que esteja fazendo um trabalho como 

esse, essencial para novos tempos e 
para levar à população a importância 
da manutenção do sindicalismo e do 
seu papel para sociedade como um 
todo”, avalia. 
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conaScon Marca PreSenÇa 
no FÓruM SociaL MunDiaL

Entre os dias 13 e 17 de março, Sal-
vador (BA) sediou a 13ª edição do 
Fórum Social Mundial (FSM). Com 
o lema “Resistir é criar. Resistir é 
transformar!”, o evento teve como 
foco o diálogo entre os cerca de 60 
mil participantes, de 120 países, para 
debater e definir novas alternativas e 
estratégias de enfrentamento às ações 
de perda de direitos que a população 
de diversas nações estão enfrentando 
nos últimos anos. A Confederação 
nacional dos Trabalhadores em Em-
presas de Prestação de Serviços de 
Asseio e Conservação, Limpeza Urba-
na e Areas Verdes (COnASCOn) e a 
União Geral de Trabalhadores (UGT) 
participaram do Fórum, levando re-
presentantes para incluir as questões 
trabalhistas na pauta de reivindicações 
internacionais.  

na avaliação de Ana Cristina Duarte, 
Diretora de Assuntos da Mulher e da 
Diversidade Humana da COnAS-
COn, as plenárias sindicais realizadas 
no local, com a presença de sindica-
listas dos mais diversos setores, foram 
cruciais para reforçar a unidade da 
classe trabalhadora. “nosso carro che-
fe da discussão foi a fatídica Reforma 
Trabalhista, com a retirada de direitos 
trabalhistas, principalmente para as 
mulheres, e falta das políticas sociais 
aplicadas por este atual presidente, 
que quer acabar com legitimidade dos 
sindicatos e sucatear projetos impor-
tantes para a redução da desigualdade 
do Brasil”, destaca. 

CERCA DE 60 mIL PESSOAS, DE 120 PAíSES, DISCuTIRAm 
OS DIREITOS DAS mINORIAS E AçõES PARA REvERTER 
AS ATuAIS PERDAS DA POPuLAçÃO. LOCAL TAmbém TEvE 
hOmENAgENS Em mEmóRIA DE mARIELLE FRANCO. 

O Fórum Social Mundial 
também apresentou uma 

“Moção de Repúdio contra 
o assassinato de Marielle 

Franco”, vereadora da cidade 
do Rio de Janeiro, que está 

sob intervenção militar desde 
o dia 21 de fevereiro de 2018, 

por causa das recorrentes 
mortes causadas pela guerra 
entre traficantes, milícias e 

Segurança Pública do Estado. 
A parlamentar era conhecida 
pela defesa dos direitos hu-

manos, denunciava a conduta 
irregular de policiais militares 
e também atuava em favor de 
PMs vitimados pela violência 

no Rio.

“Tivemos nossas almas estilha-
çadas, assim como o corpo de 
mais uma mulher guerreira, 

militante de esquerda, negra, 
feminista e favelada, mais uma 
voz silenciada. O povo negro 
teve uma de suas raras repre-
sentações formais na política 
interrompida da forma mais 

brutal. A morte de Marielle é 
mais uma dentro da lógica de 
genocídio da população negra 
nas favelas, contra o qual ela 
tanto lutou na cidade do Rio 
de Janeiro”, afirma a carta da 

organização.

mOÇãO pOR 
mARIEllE

Além das discussões nas dependên-
cias do campus da Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA), houveram 
marchas diárias pela capital baiana. 
Diferentes grupos, bandeiras e lemas 
se misturavam em harmonia -- comu-
nidades indígenas, grupo em defesa da 
reforma urbana e da luta por moradia, 
capoeiristas e vários outros represen-
tantes de culturas. “Fomos às ruas fa-
lar de nossas liberdades e pedir uma 
maior valorização das minorias. Tam-
bém gritamos por Marielle, vereadora 
negra do Rio de Janeiro brutalmente 
assassinada, enquanto defendia os di-
reitos da população negra. Mas a ten-
tativa de nos calar foi em vão, iremos 
resistir”, completa Ana Cristina. Ânge-
la Guimarães, presidente da União de 
negros pela Igualdade (Unegro), ava-
lia que são tempos difíceis em âmbito 
global, com governos que reprimem 
e incentivam uma economia que visa 
somente o mercado, em detrimento da 
qualidade de vida da população. “Esse 
Fórum é também um grito pelo direito 
à vida, o direito de existir e resistir. É 
um brado contra o genocídio da mu-
lher negra, contra o ódio religioso que 
atinge as comunidades de matrizes 
africanas no Brasil. Outro mundo não 
é só possível, é urgente e necessário.”

“Avalio de fundamental importância 
esse tipo de organização da sociedade, 
desde que os governos acatem as pautas 
de reivindicação, se não serão apenas 
documentos em branco”, coloca Ana  
Cristina Duarte. 
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as armadiLhas 
do sistema

A pretexto de modernizar as entidades sindicais, o sistema 
vende a ideia de que o financiamento compulsório, advindo 
da contribuição sindical obrigatória, provoca inércia das en-
tidades, pois, as mesmas, não precisam demonstrar para que 
servem. Segundo esta tese, a inércia sindical afasta os tra-
balhadores de suas entidades, sendo estas espaços de poder 
político disputado a “cotoveladas” pelo dinheiro fácil.

Por outro lado, na mesma linha, a extinção da obrigatorieda-
de de pagar a citada contribuição provocaria mudança radical 
na forma de atuação das entidades, onde as mesmas hão de 
se aproximarem das categorias representadas, fortalecendo a 
dialética entre os atores.

Considerando que as entidades, sob o princípio da unicidade 
sindical, representam toda categoria e que apenas os sindi-
calizados contribuirão para o custeio, temos instituída uma 
perversa realidade que nos remeterá à fase do não-sindicato. 
A tendência é que as entidades passem a defender os inte-
resses de seus associados, abandonando a ideia de represen-
tação integral, para estabelecer, na prática, a representação 
parcial. Em dado momento, esta trilha causará profundas 
distorções entre os direitos conquistados para os sindicaliza-
dos e os não-sindicalizados.

A lógica capitalista fará com que os não-sindicalizados, su-
jeitos de menos direitos, ocupem os escassos  postos de tra-
balho, substituindo os sindicalizados. Sob esse prisma, nossa 
legislação não garante estabilidade contra dispensa imoti-
vada ou arbitrária, fato que deteriora o poder de barganha 
das categorias da iniciativa privada. O Brasil é signatário da 

Leonardo Vitor S. C. Vale – Presidente do Sinid-Asseio RMBH e diretor jurídico da CONASCON.

Convenção 158 da OIT, no entanto, sua eficácia, em grande 
medida, está suspensa pelo Decreto 2100/96 expedido pelo 
então Presidente Fernando Henrique Cardoso.

O sistema não esconde suas garras, o interesse é o lucro a 
qualquer custo, assim, as conquistas perderão eficácia, apli-
cadas no mundo real. O esvaziamento das entidades se in-
tensificará, seja pelo desejo de não contribuir, seja pela ne-
cessidade de se empregar.

Seria muita ingenuidade imaginarmos que a “deforma” tra-
balhista tenha como pano de fundo o fortalecimento das 
entidades sindicais profissionais como querem fazer crer os 
defensores do livre mercado. Os detentores do poder polí-
tico-econômico-jurídico sabem que as categorias institucio-
nalizadas provocariam uma guinada nas representações de 
poder, ou seja, trabalhador sindicalizado se transforma em 
agente político de transformação.

Os instrumentos de dominação são sutis e eficazes, e, se não 
estivermos preparados, a era do não-sindicato se estabelece-
rá rapidamente, provocando a extinção fugaz de toda repre-
sentação sindical.

nosso único caminho é desnudar a realidade, rechaçar com 
todas as forças os arranjos de cúpula, informar os traba-
lhadores sobre os prejuízos reais, sindicalizar o máximo de 
trabalhadores possível e resgatar os movimentos de massas, 
aproximando-nos da sociedade civil organizada (sem querer 
utilitarismo), resgatando assim a solidariedade entre os tra-
balhadores, sindicatos e excluídos. 
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Sustentabilidade é uma palavra bem difundida atualmente. 
Apesar de estar ligada diretamente ao meio ambiente, ações 
sustentáveis permeiam a vida das pessoas em todos os aspec-
tos, até mesmo na escolha de qual transporte utilizar para 
se locomover -- o termo remete à capacidade de suprir as 
necessidades atuais, sem comprometer as futuras gerações. 
Com essa ideia em mente, a Organização das nações Unidas 

oBjetiVos de 
desenVoLVimento 

sUstentáVeL FortaLecem 
sindicaLismo até nas 

conVençÕes coLetiVas
COm FINALIDADES COmuNS ENTRE AS PARTES, RELAçõES 

EmPRESA E SINDICATO SÃO APROxImADAS POR NECESSIDADES 
IguAIS: mELhORIA DA quALIDADE DE vIDA DA POPuLAçÃO, 

INFLuENCIANDO um mELhOR DESENvOLvImENTO DAS ATIvIDADES 
DA CLASSE TRAbALhADORA

(OnU), reuniu uma série de anseios da sociedade mundial,
em setembro de 2015, criando a Agenda 2030, com 17 Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) globais, para 
uma melhor qualidade de vida da população mundial. E o 
Brasil, junto com movimentos sociais e órgão independen-
tes, aderiu à essa causa, que interfere até mesmo nas rela-
ções sindicais entre laboral e patronal.
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“Quando a gente acompanha 
a Agenda 2030, fruto de um 

processo de aperfeiçoamento de 
outros projetos, ao destrinchar es-

ses objetivos (saúde, trabalho decente, 
meio ambiente, igualdade de oportunida-

des), percebemos que todos os aspectos que 
nós, como UGT possuímos, se conectam intima-

mente com todos esses elementos”, enfatiza Pádua. 

Pensando nesses ideais, surgiu então a Jornada 2030 da 
UGT, que é uma iniciativa para a central sindical se inserir 
no processo. “É nossa resposta ao chamado das nações Uni-
das para discutir como pôr realmente em prática ações para 
construir um Brasil melhor. A ideia é botar isso pra frente”, 
completa Gustavo. 

Para Benilson, o mundo já discute a Agenda 2030 e um con-
junto de necessidades para que ela aconteça. “Essa agenda 
já fala tudo sobre o que a gente se interessa ou já é aplicado 
pela confederação e pela central sindical. Então esse debate 
precisa ter nossa presença”, reforça.

“Entendemos que o simples fato de você ter toda uma cons-
trução global em cima de um tema é extremamente válido, e 
isso está de fato acontecendo em várias organizações mun-
diais, como a Organização Internacional do Trabalho (OIT)”, 
avalia Pádua. Ele afirma que o fato de ter os holofotes mi-
rados pra essa temática de sustentabilidade já traz muitas 
oportunidades para o sindicalismo. “Ter um palco para exter-
nar esses anseios e visões de milhões de trabalhadores já é 
um elemento importante que os ODSs trouxeram”. 

Mas o sindicalista alerta que a mensagem precisa ser clara, 
para chegar corretamente aos interessados, valorizando o tra-
balho do sindicalismo. “Ainda que a gente faça um excelente 
trabalho na vida das pessoas, muito pouco adianta elas não 
verem o sindicato da mesma forma. Precisamos nos conec-
tar cada vez mais com a população, e falar sobre ODSs nos 
permite isso”, garante. 

“Associar vetores de comunicação que mandam a mesma 
mensagem que você -- todos falando dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável, também nos reconecta com a 
sociedade, transitando em espaços que não conseguiríamos 
fora do sindicalismo”, avalia Gustavo Pádua.

Entre os movimentos sociais brasileiros envolvidos nessa 
questão, está a União Geral de Trabalhadores (UGT), adepta 
do modelo “Sindicato Cidadão”. Apesar de ser um conceito 
que antecede os ODS, a iniciativa tem várias questões sus-
tentáveis inseridas no programa da OnU -- entender o tra-
balhador, além do ambiente de trabalho, como ser humano. 

“Muito além das relações trabalhistas, nós priorizamos 
outros elementos que permeiam a vida desse tra-

balhador, como saúde, educação, o ambien-
te em que ele vive, questões ambientais, 

cultura, lazer, pois tudo isso interfere 
na qualidade de vida do trabalha-

dor e da sua família. Há 11 anos, 
temos esse cuidado, nasce-

mos com essa proposta de 
visão mais ampla”, explica  

Gustavo Pádua, secretário 
da juventude da UGT 
nacional e Coordena-
dor da jornada 2030. 

“Para além do que nós sindicalistas imaginamos, esses objeti-
vos ajudam até nas negociações coletivas. Empresas são par-
te desse desenvolvimento, assim podemos trazer para dentro 
da relação com o sindicato pontos sustentáveis que trazem 
algumas transformações dentro dos processos produtivos”, 
coloca Pádua. O dirigente da UGT explica que existem de-
mandas por ações governamentais em comum entre todas 
as partes interessadas. “Ações que melhorem a vida daque-
le trabalhador, que vai produzir melhor. Tem por exemplo 
grandes empresas brasileiras que discutem sustentabilida-
de, e por que não criarmos uma sinergia entre todos, para 
que as coisas avancem? A agenda 2030 nos aproxima nesse  
sentido”. 

“Mas, para que essa relação aconteça e tenhamos um avan-
ço, enquanto sociedade, é preciso compromisso e vontade de 
todos os atores envolvidos”, avalia Benilson Hipólito, Diretor 
de Assuntos do Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável da Confederação nacional dos Trabalhadores em Em-
presas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação, 
Limpeza Urbana e Áreas Verdes (COnASCOn). Hipólito 
entende que as ações sustentáveis são de longo prazo, pois 
são mudanças estruturantes e relevantes, que já são aplica-
das pelos sindicatos, mas que são reforçadas pelas ODS. “É 
uma mudança de conceito, de postura, por isso exige tempo 
e empenho. Mas são ações extremamente necessárias, se 
quisermos manter nossa convivência, enquanto sociedade, 
possível”.

ODS CONECTANDO 
SINDICATOS E POPuLAçÃO

E O quE TEm A 
vER SINDICATO 

COm ODS?  
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intensiFicando 
a nossa LUta

A classe trabalhadora brasileira nunca teve vida fácil. Todas 
as conquistas e direitos obtidos ao longo dos anos foram fruto 
de muito empenho, muito sacrifício e muita luta. Que nada 
cai do céu todos nós sabemos, mas os últimos anos em parti-
cular, ultrapassaram todos os limites.

O castigo imposto pela recessão econômica, e pelos sucessi-
vos equívocos daqueles que deveriam criar alternativas que 
fomentassem o crescimento econômico do País, culminou 
com uma taxa de desemprego sem precedentes, que che-
gou a atingir, há poucos meses, mais de 13 milhões de tra-
balhadores. Acrescente a isto juros altos, crédito caro, falta 
de investimentos no setor produtivo, salários achatados e as 
frequentes ameaças da retirada de direitos, as quais agora são 
amparadas pela nova lei trabalhista nº 13.467/17.

E é por isto que, nós sindicalistas e o conjunto dos trabalha-
dores, temos de intensificar ainda mais nossa luta e atuar em 
todas as frentes em defesa do emprego e dos direitos. Quere-
mos que o governo abra um canal de diálogo com as centrais 
sindicais antes de decidir unilateralmente sobre qualquer 
medida que afete os trabalhadores. 

Por: Roberto Santiago, vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores e presidente da Femaco e Fenascon (Federação Estadual e Nacional 
dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação Ambiental, Limpeza Urbana e Áreas Verdes). Deputado federal por dois mandatos, 
reeleito por São Paulo, ocupou a presidência de importantes Comissões na Câmara dos Deputados, como a Comissão em Defesa do Consumidor 
(CDC) e a Comissão do Trabalho de Administração e Serviço Público (CTASP). Eleito pelo Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (DIAP) por sete vezes consecutivas, um dos 100 parlamentares mais atuantes do Congresso Nacional.

Para isso precisamos AUMEnTAR nOSSA REPRESEn-
TATIVIDADE nO COnGRESSO nACIOnAL, elegendo 
uma bancada verdadeiramente comprometida com os nossos 
pleitos e lutas. As eleições são uma oportunidade ímpar que 
temos para reverter esse triste e vergonhoso cenário que o 
Brasil está vivendo. 

Mas não podemos nos esquecer de que, além da luta para 
recolocarmos o País no rumo do crescimento econômico, te-
mos outras demandas que não podem ser esquecidas. 

São muitas demandas importantes em jogo. Temos de nos 
manter focados, unidos e mobilizados para, a qualquer mo-
mento, ganharmos as ruas pelos nossos direitos e conquistas. 
A luta não pode parar, sob o risco de sermos penalizados de 
forma irreversível. A união dos trabalhadores com as suas en-
tidades representativas são a chave para nosso sucesso. Sozi-
nho, o trabalhador torna-se presa fácil para os maus patrões. 
Insisto: É hora de falarmos sobre política no nosso traba-
lho, nas conversas entre amigos e familiares. Pois é a política 
quem rege os rumos e o futuro do nosso país.
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SINDICATOS E O FuTuRO DO mERCADO DE TRAbALhO

O movimento sindical viveu bons anos administrando mais certezas 
do que incertezas. Hoje temos que nos qualificar com temas mais 
complicados que desafiam nossa organização e nossa capacidade de 
nos organizar. Se de um lado muda radicalmente a forma de finan-
ciamento dos sindicatos; de outro o próprio mercado de trabalho de 
certa forma muda a forma de organização sindical, com a diversida-
de de organização da produção e do modo de produzir, gerando no-
vas formas de trabalho, bem como diferentes meios de contratação. 
O mercado de trabalho está em grande transformação, seja pelas 
mudanças tecnológicas, como pelas regulatórias.

As mudanças tecnológicas promovidas pela Revolução 4.0 ou quar-
ta revolução industrial farão com que as grandes empresas que ain-
da são as maiores empregadoras de trabalhadores formais, reduzam 
substancialmente os seus quadros de trabalhadores. Isso afetará 
fortemente o conjunto do mercado de trabalho, com tendência su-
cessiva de queda dos empregos formais.

Os grandes empregadores, com foco na produtividade, estimuladas 
pelas políticas públicas irão investir cada vez mais em tecnologias 
economizadoras do trabalho humano. 

As “autoridades” econômicas, dentro ou fora dos governos, em sua 
maior parte acadêmicos com muitos títulos no exterior, educados 
nas visões econométricas, acham que o problema do baixo cres-
cimento da economia brasileira decorre da baixa produtividade. E 
que para aumentar a produtividade é preciso reduzir a participação 
do fator trabalho, ou seja, menos trabalhadores, nos processos pro-
dutivos. E, ainda, presumem, preconceituosamente, que o traba-
lhador brasileiro é menos produtivo, porque seria mais indolente, 
desqualificado.

Aos sindicatos cabem ações efetivas para a desmistificação dessas 
visões, baseadas em modelos matemáticos copiados de economias 
maduras. Os trabalhadores estão diante de um dilema: macroeco-
nomicamente, o fator trabalho apresenta baixa produtividade. Isso 
é estatisticamente demonstrado. A produtividade dos ativos fixos 
(máquinas e equipamentos) também é baixa.  Para aumentar a pro-
dutividade do trabalho é preciso investir em máquinas e equipa-
mentos de alta tecnologia. O diagnóstico está correto. As soluções, 
nem sempre.

Para aumentar a produtividade é preciso – em primeiro lugar – pro-
duzir mais e aumentar as escalas de produção. Para produzir mais e 
ter mercado para a produção adicional, as empresas não podem se 
ater ao mercado interno. Esse mercado que era enorme, no século 
passado, passou a ser relativamente pequeno, com a globalização. 

Os países não crescem, contando apenas com o seu mercado nacio-
nal. Precisam se inserir nas cadeias produtivas globais, exportando 
grande parte da sua produção. Também importando para comple-
mentar os suprimentos para a produção maior.

O que importa é aumentar a corrente de comércio, isto é a soma 
das exportações e das importações. É essa que mede o grau de aber-
tura da economia. Para exportar mais é preciso que a produção seja 
mais competitiva e isso depende da produtividade. Mas do conjun-
to de fatores, não apenas do trabalho.

Por outro lado, o mercado interno brasileiro é muito menor que 
o indicado pelas estatísticas demográficas. Dos 200 milhões de 
habitantes, parte considerável está fora do mercado de consumo. 
Pesquisas recentes indicam que 15 milhões de brasileiros ainda es-
tão na condição de miseráveis. A incorporação dessa população no 

mercado de consumo, poderia dobrar o volume atual do consumo 
familiar e promover um desenvolvimento acelerado.

A produtividade tem que ser alcançada pelo aumento do merca-
do, aumento da produção e investimentos para aumentar o volume 
total de trabalho. não diminuí-lo. Para aumentar produtividade é 
preciso investir em tecnologias que tornem o trabalho mais huma-
no, mais produtivo. 

Tomando um exemplo corriqueiro como o corte e recolhimento de 
grama nos parques públicos. A atividade pode ser toda manual, re-
querendo um dado volume de pessoas. Com a introdução de má-
quinas de corte e aspiradores pode-se reduzir o contingente. Mas 
isso deve servir para ampliar a cobertura, com ampliação do volume 
de trabalho e emprego do mesmo ou maior contingente de traba-
lhadores. O que se exigirá será a qualificação dos trabalhadores para 
trabalhar com os equipamentos instrumentais, substituindo ferra-
mentas rudimentares, de menor desempenho.

O papel dos sindicatos é se contrapor à ditadura do pensamento 
econométrico, com os seus preconceitos que atribui à suposta bai-
xa produtividade do trabalhador brasileiro, a responsabilidade pelo 
baixo crescimento da economia brasileira. Envolve uma disputa 
cultural e uma batalha de comunicação. Os sindicatos veem per-
dendo espaço na sociedade e precisam reagir, o mais prontamente, 
com o apoio das suas bases. O que as lideranças sindicais precisam 
demonstrar aos trabalhadores é que a sua missão maior é defender 
o futuro dos seus empregos. 

Por: Roberto Nolasco, assessor da Conascon, Formado em economia pela PUCRJ, Pós graduado em administração pela FGVSP, Professor e 
pesquisador do CEPLAC - Centro de Pesquisa para a América Latina da UNB, Consultor do ECOSOC: Conselho Econômico e Social da 
ONU em Nova York, Coordenador de Finanças da UGT e Diretor do Instituto de Altos Estudos da UGT.
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açÕes sindicais

Sinteata/Sp
SINDICATO vAI à juSTIçA PARA gARANTIR 
mELhORES SALáRIOS AOS TRAbALhADORES

Sindlimp CaxiaS do Sul/RS 
PAgAmENTOS REFERENTE à 
AçÃO gANhA NA juSTIçA SÃO 
REALIzADAS

FeVaSC/SC
vITóRIA! SANTA CATARINA FEChA CAmPANhA SALARIAL 2018 
uNIFICADA E gARANTINDO gRANDES AvANçOS AOS vIgILANTES 
DO ESTADO

SiemaCo Baixada SantiSta
PRESIDENTE DO SIEmACO bAIxADA SANTISTA, 
DESTACA 1ª muLhER COLETORA NA TERRACOm

SiemaCo – São paulo/Sp
INvESTINDO NA CAPACITAçÃO DE LíDERES 
muLTIPLICADORES NAS bASES DE TRAbALhO

REDE bRASILEIRA DE muLhERES DISCuTE ATAquE 
à DEmOCRACIA E O ImPACTO NOS DIREITOS DAS 
muLhERES
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SiemaCo aBC/Sp
PRImEIRA REuNIÃO E TREINAmENTO PARA 
REPRESENTANTES DE SEguRANçA NO TRAbALhO

FESTA PARA TRAbALhADORES E SuAS FAmíLIAS

SiemaCo – São paulo/Sp
CAmPANhA DE FILIAçÃO

SiemaCo 
- oSaSCo/Sp
ACCT TORNA SONhO DA mORADIA 
Em REALIDADE COm O TORRES 
SÃO jOSé RESIDENCIAL CLubE

120 apartamentos em condomínio com clube 
de lazer, quadras, piscina e áreas verdes.

SiemaCo – piRaCiCaBa/Sp
EmPRESA SE NEgA A 
hOmOLOgAR NO SINDICATO E 
RESCISõES SÃO CONFERIDAS 
NO mEIO DA RuA

ANA  CRISTINA é ELEITA 
PARA DIRETORIA DO INSPIR 
- INSTITuTO SINDICAL 
INTERAmERICANO PELA 
IguALDADE RACIAL, 
gESTÃO 2018 -2020

SiemaCo Rio de JaneiRo/RJ
SINDICATO FEChA ACT 2018 NA COmLuRb COm 
gANhOS Em PLENA CRISE ECONômICA

SintaClunS - niteRoi/RJ
CAmPANhA SALARIAL DA 
LImPEzA uRbANA DE NITERóI 
ENCERRA COm vITóRIA DA 
CATEgORIA
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EvENTO DO DIA DAS muLhERES REÚNE 
mAIS DE 3.000 TRAbALhADORES NA PRAIA

Sindi-aSSeio – RmBH/mG
gREvE DOS TRAbALhADORES DA LImPEzA 
uRbANA DA REgIÃO mETROPOLITANA DE bELO 
hORIzONTE gARANTIu mELhORES CONDIçõES 
DE TRAbALhO

SindeaC - Belo 
HoRizonte
vEm AI A gRANDE 
FESTA DOS 60 
ANOS DO SINDEAC 
- bELO hORIzONTE

SinteaC Juiz de FoRa/mG
mONITORAmENTO DAS CONDIçõES DE TRAbALhO

CAmPANhA CONTRA O 
RACISmO E A vIOLêNCIA

Santa CataRina 
SINDICATO COmEmORA A SEmANA DA CATEgORIA 
Em ASSEIO E CONSERvAçÃO COm PALESTAS 
SObRE A SAÚDE DO TRAbALhADOR

CICLO DE PALESTRAS vOLTADAS 
à SAÚDE DO TRAbALhADOR

SintepS - Campina GRande/pB
TRAbALhADORES DE CAmPINA gRANDE 
CONquISTAm bENEFíCIO SOCIAL FAmILIAR

SindpReSt - JaBoatão doS GuaRaRapeS/pe
SEmINáRIO DO mPT SObRE REFORmA 
TRAbALhISTA
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SiemaCo CaSCaVel /pR
ASSEmbLEIA gERAL COm TRAbALhADORES

bENEFíCIO NATALIDADE PAgO Em DObRO PARA 
juLIANA, quE TEvE bEbêS gêmEOS

SiemaCo – ponta GRoSSa/pR
CAmPANhA AbRIL vERDE

TRAbALhADORES PARTICIPAm DE CuRSO DE 
LImPEzA PROFISSIONAL

CuRSO DE quALIFICAçÃO PARA PESSOA COm 
DEFICIêNCIA

SiemaCo FRanCiSCo BeltRão/pR
ASSEmbLEIA é REALIzADA Em DOIS vIzINhOS 
PARA DISCuTIR AçõES RELACIONADAS A 
SALáRIOS ATRASADOS, vALE-REFEIçÃO E 
TRANSPORTE

SeaConS/Go
SINDICATO REÚNE mAIS DE 2.000 
TRAbALhADORES Em ASSEmbLEIA CONTRA A 
COmuRg, POR NÃO CumPRImENTO DO ACORDO 
COLETIvO
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CORRIDA DOS gARIS PRESTA hOmENAgEm
AOS PROFISSIONAIS DE LImPEzA

SiemaCo CuRitiBa/pR
gARIS LuTAm POR mELhORES 
SALáRIOS COm APOIO DO SINDICATO

SiemaCo londRina/pR 
TRAbALhADORES RECEbEm 
bENEFíCIO NATALIDADE NO  
SIEmACO

CAmPANhA DE FILIAçÃO 
NO muSEu OSCAR NIEmEyER

O Vice-presidente da Fenascon e Presidente da UGT-Paraná, Paulo Rossi, 
é o novo secretário do trabalho do Estado do Paraná.

SineepReS - CuRitiBa/pR
paulo RoSSi é O NOvO 
SECRETáRIO DO TRAbALhO DO PARANá

Com aproximadamente 
40% de renovação, os 
Siemacos de Curitiba e 
Londrina iniciaram nova 
gestão frente ás entidades.

SiemaCoS CuRitiBa e londRina/pR 
NOvAS DIRETORIAS SÃO EmPOSSADAS

DIA DE hOmENAgEm AOS gARIS

SINDICATO INAuguRA PAINEL ARTíSTICO Em 
hOmENAgEm AOS PROFISSIONAIS DO ASSEIO 
E CONSERvAçÃO. ObRA FOI FEITA PELO 
RENOmADO ARTISTA bOLAChA - jOÃO PAuLO 
ROTAvA, RENOmADO ARTISTA CuRITIbANO


